
 
 

Проект „Родителска академия – Заедно  ще успеем ” 
Договор № БС -  33.12-3-014/ 18.9.2013 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция  
на децата и учениците от етническите малцинства. 
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проект „Родителска академия – Заедно ще успеем” 
 

 

 

През месец март 2014 година в Академията за родители имаше много 

празнично настроение, усмивки и разбира се обучение. По традиция  в края на месеца 

всички участници се събраха заедно в село Джулюница, за да отбележат празника на 

приказките. С драматизации по откъси от любими приказки родители и деца 

представиха герои от ромския и българския фолклор. Заедно  изработиха костюми и 

декори, разучиха текстовете и представиха пред многобройна публика любими 

приказки. 

 Обученията на родителите бяха на 

следните теми: ”Агресията и децата” и ”Да 

поговорим за дисциплината, училищните 

правилници и поведението на децата ни ”. 

Ръководителите представиха пред 

родителската аудитория най-важните 

училищни документи, в които са заложени 

правата и задълженията на учениците, 

изискванията за безопасност при обучение, 

възпитание и труд; разискваха се 

процедурите по налагане на наказания на 

ученици, както и много други важни 

въпроси свързани с пребиваването на учениците в училище. 

Втората тема бе посветена на много важен проблем на съвременното общество 

и училището – агресията при децата. В проведения тренинг с учениците се 

дискутираха  проблемите за гнева, агресията, грубиянството, причините за тях и 

начините за преодоляването им.  Целите на тренинга бе децата  да се научат да 

разпознават и преодоляват както собствените си агресивни импулси, така и тези, 

които са отправяни към тях . Резултатите се представиха пред родителите. Достигна  

се  до извода, че училището е едно малко общество и че от всички нас зависи то да 

бъде безопасно. 

Непосредственно преди пролетната ваканция започна подготовка и за зеленото 

училище в с.Яковци, общ.Елена. За него на 4 април ще отпътуват родители и деца, 

които ще имат възможност освен да се насладят на красотата на еленския балкан, да 

повишат езиковата си култура по български език. 

 

 

  
 

 

 


